Mimořádná opatření v Integrovaném dopravním systému
Olomouckého kraje
V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru SARS-CoV-2 přistupují dopravci k dalším
opatřením:
Od pondělí 16. března do odvolání bude z důvodu uzavření měst Litovel, Uničov a obce
Červenka přerušeno autobusové i vlakové spojení s touto oblastí.
Krajská hygienická stanice v Olomouckém kraji uzavřela celkem 21 měst a obcí: Chořelice,
Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory
u Litovle, Uničovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní
Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka.
Na základě rozhodnutí Rady města Prostějova v souvislosti s šířením viru COVID -19 bude ode
dne 17.3.2020 od 0:00 hod. povolen nástup do autobusů MHD v Prostějově prostředními a
zadními dveřmi. Přední dveře se nebudou otevírat. Přeprava v rámci MHD je pro všechny
cestující bezplatná. Toto opatření platí do odvolání.
Městská autobusová doprava Přerov zdarma pro všechny cestující s termínem opatření –
IHNED – tj. od 12:00 hod. dne 16.03.2020 do 06:00 hod. dne 24.03.2020.

Upozornění cestujících na změny jízdních řádů v
dotčených oblastech
16. 3. 2020

Vážení cestující, v rámci řešení mimořádných opatření v dopravě souvisejících s uzavřením oblastí Litovelska,
Uničovska a Červenky sdělujeme, že linky (890306, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312,
890321, 890322, 890323, 890325, 890326, 890327, 890335, 890336, 890922, 891376) po dobu mimořádného
stavu nepojedou.
Spoje linky 891364 budou z důvodu uzavření města Uničov ukončeny následovně:
Spoje jedoucí až do Uničova/z Uničova budou ukončeny/započaty v zastávce Strukov,,rest.
Spoje, které nejedou až do Uničova, budou ukončeny/započaty v zastávce Žerotín,,u kaple.
Spoje pojedou dle schváleného výlukového jízdního řádu linky 891364, řidiči vyčkají na konečných zastávkách
před uzavřenou oblastí na odjezd ve směru na Olomouc.
Jízdní řády linek 890302, 890324, 890364. 932 272 a 933 274 naleznete níže v přílohách.
Další opatření
Linka 890304 a 890305 dnes (úterý 17. března) nepojede.
Linka 890301 dnes pouze spoje 9, 8 a 6.
Linka 890303 pojede dnes pouze spoje 7, 10 a 9. Od zítřejšího dne pojede linka dle přiloženého jízdního řádu.
Linka 890313 pojede dnes pouze spoje 11, 10, 15, 14. Od zítřejšího dne pojede linka dle přiloženého jízdního
řádu

Další informace naleznete tady : https://www.idsok.cz/

